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َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر ْي َك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد َأ َّن
َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُس ْو ُل ُه ،ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم َو َب ِ
ار ْك
َع َلى َس ِّي ِد َنا ُم َح َّم ٍد َو َع َلى آلِ ِه َو َأ ْص َحابِ ِه َو َم ْن َتبِ َع ُه ْم
بِإِحس ٍ
الد ْين.
ان إِ َلى َي ْو ِم ِّ
ْ َ

َأ َّما َب ْع ُدَ ،ف َيا ِع َبا َد ال َّل ِه ،إِ َّت ُق ْوا ال َّل َه َح َّق ُت َقاتِ ِه َو اَل َت ُم ْو ُت َّن
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إِ اَّل َو َأ ْن ُت ْم ُم ْس ِل ُم ْون.
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ماريله كيت منيڠكتكن كتقواٴن كڤد ال َّله دڠن
موده-
مڠرجاكن سوروهن دان منيڠڬلكن الرڠنڽ.
i
مودهن كيت برأوليه كأمڤونن ددنيا دان اخيرة.
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سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

القرءان مروڤاكن كتاب سوچي يڠ دتورونكن اوليه
ال َّله  كڤد رسول ترأخير ياٴيت نبي محمد .
اومت اسالم يڠ برإيمان واجب ميقيني بهاوا كتاب
سوچي القرءان الكريم مروڤاكن كتاب يڠ بنر يڠ
ممبري ڤتونجوق كڤد مأنسي ،ممبري كبهاڬياٴن دان
كتنڠن جيوا ،مڠاندوڠي ڤريڠاتن ،ممبري شفاعة ڤد
هاري اخيرة دان ترڤليهارا ايسي كاندوڠنڽ سهيڠڬ
هاري قيامة .فرمان ال َّله  دالم سورة ِ
الح ْجر ايات
:9
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ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ
يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ كاميله يڠ
منورونكن القرءان ،دان سسوڠڬوهڽ كامي
بنر 2ممليهاراڽ.

ماريله كيت مڠحياتي كأڬوڠنڽ القرءان دڠن لبيه
مندالم انتاراڽ مڠحياتي كهيبتن دان كمولياٴن
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القرءان اياله دڠن چارا برأوسها مڠواساٴي باچاٴنڽ
دڠن باٴيق سرتا ممڤالجري علمو تجويد .ستروسڽ
ممهمي مقصود دان ڤڠاجرن القرءان دڠن برعزم
اونتوق مڠحفظ ايات 2سوچي القرءان سبراڤ يڠ
كيت ممڤو.
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،

كبنرن القرءان سباڬاي كتاب سوچي يڠ اڬوڠ سميمڠڽ
دس ْڠ َڬه الڬي .ترداڤت ڤلباڬاي بوقتي
تيدق داڤت َ
سجاره دان بوقتي ساٴينتيفيك ( )saintifikتنتڠ كبنرن
القرءان .مثالڽ ،القرءان تله لبيه اول منچريتاكن تنتڠ
ڤرجالنن ڤالنيت ماللوءي اوربيتڽ ،ڤريدرن ماتهاري
دان بولن ،ڬونوڠ-ڬانڠ سباڬاي ڤڠوات بومي سرتا
حكمه كجادين اڠين دان هوجن ،ڤروسيس كجادين
مأنسي دان ڤلباڬاي الڬي .سالٴين ايت ،القرءان
جوڬ ممباوا ڤلباڬاي ڤڠاجرن اونتوق دحياتي اوليه
مأنسي سرتا منجادي ڤناور كڤد ڤلباڬاي جنيس
ڤپاكيت .فرمان ال َّله  دالم سورة يونس ايات :57
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يڠ برمقصود :واهاي مأنسي ،سسوڠڬوهڽ تله
داتڠ كڤدامو ڤالجرن دري توهنمو دان ڤپمبوه
باڬي ڤپاكيت( 2يڠ براد) دالم دادا دان ڤتونجوق
سرتا رحمة باڬي اورڠ يڠ برإيمان.

سالٴين ڤپمبوه ڤلباڬاي ڤپاكيت ،القرءان جوڬ اداله
ڤناور كڤد كسديهن دان ڬونده ڬوالنا .فرمان ال َّله 
دالم سورة ال َب َق َرة ايات :38
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يڠ برمقصود :كمودين جك داتڠ ڤتونجوقكو
كڤدامو ،مك سسياڤا يڠ مڠيكوتي ڤتونجوقكو،
نسچاي تيدق اد كخواطيرن اتس مريك ،دان
تيدق (ڤوال) مريك برسديه هاتي.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله ،
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مڠأخيري خطبة اين ،ماريله كيت برسام 2مالزيمكن
ديري ممباچ القرءان .جاديكنله رومه كيت سنتياس
دهياسي دڠن ألونن باچاٴن القرءان .جاڠنله جاديكن
القرءان درومه كيت هاڽ ڤرهياسن سمات.2
سسوڠڬوهڽ بربهاڬيا دان برأونتوڠله اورڠ يڠ
منداڤت شفاعة القرءان ڤد هاري قيامة دان روڬيله
اورڠ يڠ منيڠڬلكن القرءان سماس حياتڽ .رسول
ال َّله  برسبدا دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه
امام مسلم:
آن َفإِ َّن ُه َي ْأتِي َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة َش ِفي ًعا
اِ ْق َر ُء ْوا ا ْل ُق ْر َ
أِلَ ْص َحابِ ِه
يڠ برمقصود :باچاله القرءان كران سسوڠڬوهڽ
اي اكن داتڠ ڤد هاري قيامة ننتي سباڬاي ڤمبري
شفاعة باڬي اورڠ يڠ ممباچاڽ.
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يڠ برمقصود :سسوڠڬوهڽ القرءان اين
ممبريكن ڤتونجوق كڤد (جالن) يڠ لبيه لوروس
دان ممبري خبر ڬمبيرا كڤد اورڠ برإيمان يڠ
مڠرجاكن عمل صالح بهاوا باڬي مريك اد ڤهاال
يڠ بسر.

بار َك ال َّله لِي و َلكُم فِي ال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِ ْي ِمَ ،و َن َف َعنِ ْي َوإِ َّياك ُْم
ُ ْ َ ْ ْ ْ َ
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بِما فِي ِه ِمن ْاآلي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِك ْي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمن ِّْى َو ِمنْك ُْم
َ ْ َ َ
تِلاَ و َته ،إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
السم ْي ُع ا ْل َعل ٌ
َ ُ ُ ُ َ َّ

َأ ُق ْو ُل َق ْولِ ْي ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِ ْي َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين وا ْلم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات،
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الر ِح ْي ُم.
اس َت ْغف ُر ْو ُه إِ َّن ُه ُه َو ا ْل َغ ُف ْو ُر َّ
َف ْ
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